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Alueellisen museotoiminnan ja yhteistyön kehittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut (toimenpide) Alueelliset yleisöt (toimenpide) Alueelliset sidosryhmät (toimenpide) 

Näyttely-yhteistyön 
kehittäminen alueen 
museoiden ja muiden 
näyttelynjärjestäjien kanssa 

Järjestetään yhteistyönäyttelyitä alueen 
toimijoiden kanssa, mm. Where are you 
from -näyttely, Bothnia biennale ja 
Grafinnova -kansainvälinen grafiikan 
triennaali. 
 
Näyttelyihin liittyvien yhteistyömuotojen 
konseptointi ja kokeileminen alueen 
museoiden ja muiden näyttelynjärjestäjien 
kanssa. 
 

 Näyttelyitä järjestetään yhteistyössä Taiteen 
edistämiskeskuksen Pohjanmaan 
toimipisteen, Seinäjoen Taidehallin, K. H. 
Renlundin museon, taiteilijajärjestöjen ja 
kunnallisten toimijoiden kanssa. 

Työnjaon täsmentäminen 
alueella toimivien 
museoiden kesken 

Kehitetään alueen museoiden välistä 
työnjakoa tutkimus-, dokumentointi- ja 
tallennustyössä. Kutsutaan koolle yhteinen 
foorumi alueen taidekokoelmien profiilien ja 
sisältöjen määrittelemiseksi. 
 
Aluetaidemuseon palveluiden ja 
toimintamuotojen määrittely ja niiden 
suhteuttaminen maakuntamuseon tehtäviin. 
 

  
 

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 
1. Kuvataiteen arvostuksen, saavutettavuuden ja painoarvon lisääminen museon toimialueella 

2. Alueen kuvataiteen ja taiteilijoiden dokumentointi 

3. Palvelumuotojen kehittäminen uusien kävijöiden tavoittamiseksi 
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Ammattitaidon päivittäminen 
ja museokentän seuranta 

Järjestetään alueen museoille ja muille 
taidekokoelmien haltijoille koulutuksia ja 
tapaamisia: aktiivinen ideoiden sekä hyvien 
käytäntöjen jakaminen. 
 

 Koulutuksia tarjotaan alueen 
taidekokoelmien haltijoille, kuten esimerkiksi 
kunnille ja seurakunnille. 

 Seurataan aktiivisesti valtakunnallista 
museoalan kehitystä ja jaetaan 
toimintatapoja alueen museoille. 

  

 

Alueellinen kokoelmatyö, tutkimus ja dokumentointi 

Tavoite Alueelliset palvelut (toimenpide) Alueelliset yleisöt (toimenpide) Alueelliset sidosryhmät (toimenpide) 

Alueen visuaalisen 
kulttuurin kartoitus ja 
dokumentointi 

Julkisen taiteen kartoitus ja dokumentointi 
alueella (mm. kunnissa sijaitsevat julkiset 
veistokset, monumentit, muotokuvat ja 
ympäristötaide). Hyödynnetään 
valtakunnallisen taidekokoelmakartoituksen 
kokemuksia. 
 

Kartoitus- ja dokumentointihankkeen 
lopputuloksena tuotetaan tietopaketti 
verkkoon kaikkien käytettäväksi. 

Toteutetaan yhteistyössä kuntien, 
seurakuntien, muiden museoiden, 
säätiöiden ja taiteilijoiden kanssa. 

 Pitkän linjan vaasalaisia taiteilijoita 
käsittelevän dokumentointihankkeen 
käynnistäminen mm. tekemällä 
videohaastatteluja.  
 

Järjestetään Vaasan taideyhdistyksen 100-
vuotisjuhlanäyttely v. 2017, jossa 
dokumentointihankkeen aineistoa 
hyödynnetään. 

Yhteistyössä taiteilijoiden ja Vaasan 
taideyhdistyksen kanssa. 

Kokoelma- ja tietovarantojen 
kartuttaminen 

Ylläpidetään alueen taidekenttää ja 
taiteilijoita käsittelevää lehtileikearkistoa. 
Arvioidaan lehtileikearkiston tulevaisuuden 
toimintamallia. 
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 Taidekokoelman kartuttaminen alueellisuus 
huomioiden. 
 

  

 Määritellään alueen taidekokoelmien 
profiileja ja selkeytetään kokoelmien 
kartuttamisen tavoitteita ja vastuita. 
 

  

 Laaditaan museon oma kokoelmastrategia, 
jossa otetaan huomioon alueellisuus. 
 

  

 

Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut (toimenpide) Alueelliset yleisöt (toimenpide) Alueelliset sidosryhmät (toimenpide) 

Visuaalisen kulttuurin 
saavutettavuuden 
edistäminen 

 Järjestetään alueen taidetta esitteleviä 
näyttelyitä. 
 
 

Taiteilijajärjestöt 
 
 
 

  Esitellään maakunnassa v. 2014 
valmistunutta Kasvojen kertomaa -
kiertonäyttelyä oheispalveluineen. 
Arvioidaan kiertonäyttelyiden kysyntää ja 
toimivuutta alueella. 
 

Kunnat, yhdistykset, taiteilijajärjestöt 

Uusien käyttäjäryhmien 
tavoittaminen ja 
kiinnostuksen lisääminen 
visuaalista kulttuuria 
kohtaan 

 Kehitetään ja kokeillaan uusia 
palvelumuotoja (mm. työikäisten aikuisten 
tavoittamiseksi TYHY-pakettien tarjoaminen 
alueen työnantajille). 
 

Kaupungin ja kuntien virastot ja laitokset, 
yksityiset työnantajat 
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Alueellinen vaikuttaminen ja asiantuntijapalvelut  

Tavoite Alueelliset palvelut (toimenpide) Alueelliset yleisöt (toimenpide) Alueelliset sidosryhmät (toimenpide) 

Tietoisuuden lisääminen 
aluetaidemuseotoiminnasta 

Aluetaidemuseon neuvontapalveluiden ja 
toimintamuotojen määrittely ja niiden 
suhteuttaminen maakuntamuseon tehtäviin. 
 

Yleisön neuvonta taiteeseen liittyvissä 
kysymyksissä. 

Kunnat, seurakunnat 
 
 
 

 Järjestetään aluetaidemuseopäiviä 
yhteistyössä Nelimarkkamuseon kanssa. 
 

 Taiteilijajärjestöt, yhdistykset, muut museot, 
kunnat, Pohjanmaan- ja Etelä-Pohjanmaan 
liitto 

Alueellisen vaikuttavuuden 
lisääminen 

  Osallistutaan maakunnallisiin ja alueellisiin 
kehittämishankkeisiin, kuten esimerkiksi 
OKM:n rahoittamaan 
kulttuurimatkailuhankkeeseen. 
 

  Osallistutaan aktiivisesti museon toimialan 
mukaiseen julkiseen keskusteluun. 

 

 


